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et lehe saamisel mähet ei tuleks.

Tellimisi mõetakse toastu igas postkontoris.

Eksportwõi kilo 67 senti.

Teised riigid ei lahku kulla aluselt.
London, 27. juunil. Reuteri kuulmist
«ööda ol! täna mnjanduskonwerentsi mu*
mides Euroopa kullastandardimaade kesk
paakade esindajate tähtis salakoosolek, mil
lest wõtsid osa Prantsusmaa, Hol
laudi, Helweetsia ja Saksamaa
esindajad. Kutsed niisuguse koosoleku pida
miscks saadeti Wälja möödunud ööl, kui oli
teatamaks saanud seisukord Londoni dewii
side börsil.

Koosolekul tehti üksmeelselt otsuseks, et
ei Mõi olla juttugi sellest, et mõni ülalnime
tatud maadest lahkuks, kullaaluselt. Edasi
soowitati, et Prantsuse esindaja pöörduks
Inglise peaministri Macdonaldi poole luu.
giwa soomiawaldusega, et tema ütleks mõ
juwa sõna kullaaluselt kaugemale nihkumise
Mastu, sest sellest kannataks tõsiselt Briti
kaubandus Euroopas.

Tähelepanu põllumajanduse huwidele.
Setetus Lvttdoni bonwerentsil ka Eesti aimet.
-fiond* n, 2(1. pintttÜ.
sus andi» ha«keti majanduSko«werentsi de
konwerentsi MnbanduSpollttiAifes komisjonis S»«
auks. Banketist wStsst» osa 6K maa
kolowSK, kõneledes Bdlgaarta, Et SI t.Ungari. lrgaatide
Derwitusköne pidas Londoni lord
Läti, Poola.Rnmeenia, TshehhaslomaMa ja Ju esindajad.
Temale waStas Belgia mäliSminiSter
goflaamia delegatsioonide nimel, seletaS. et ni mayor.
HymanS, kes muu seaS ütles: Meie Mk tea
metatud maad et mSi wasw wõtta mingit ton me,
milline wast'tus lasub meil. Meie kohuS
wentstooni kaubanduslike keeldude ja kitsenduste
kaotamise kohta, k«j see konmentsioon ei haara
ka põllumajandussaadusi. Samuti nemad et mõk
uõuS olla sellega, et kitsenduste kaotamine nen

de saaduste kohta tehtaks olenemaks põlluma

jandusliku toodangu Ümberkorraldamisest.

London. 26. junnil. Londoni liuuamrlit-

ja teatamas MõtteS ka meie au nõrtab, et meie

leiaksime lõpliku lahenduse. MUcdonald
oma kõnes ütles, et ükski riik, kes talitab oma
ette ja oma kitsastes rahwnSlikeS huwides, ci

mõi leida lahendust sellele tõsisele seisuMrale.
mis praegu maailmas on malitsvmaS.

Wöiturgudel on ummik nii suureks läi
stttfc, et wõi hind liiheb juba kuulmata mada
lale. Möödunud Ddala müükide jLrele
oleks eksportöörid saanud piimaühisustele
wõi eest willja maksta keskmiselt ainult kuni
67 senti kilo.
Ametlikku noteeringut möödunud niida
lal jaanipiiema tõttu ei toimetatud. KäeSole
wa nädala lõpul noteeritakse hind kahe nä
dala eest korraga. .
KuidaS MeSolemal nädalal turg kujuneb,
ei ole meel selge. Saksamaal ei kardeta
enam wöihinna langemist, kuid Inglismaal
on see woiumlik. Meie «öist suurem osa
liihMi praWt MWSmoal»
Pangas näpati
1000 krooni.
A-s „Ephagi" kassahoidja langes peente
waraste lõksu.
IVVS krooni varasta» «SmaspSewal kel y,12
Äreditt panga operatsioonisaalis a..s. „«phagi"
kassahoidja «ochj portfellist. Warastel Snuestus
põgeneda.

„Gphagi" kaSsahoidja «och ttams Krediit

paaka «Smaspäev» hommikul ke« 11 paiku. Ta

Võttis kassast wSha Svvv trooni. Raha Ae lage.

Kui Ameerika politseinikel on palaw
siiS viskavad nad soojad riided. seljast ja lähevad laskeharjutustele nõnda, nagu siin Pildil
näha.

des asetas ta kassatähtrde pakid portfelli. See.
pead nWtns «och kassa eest välisvaluuta ostUon
na poole, tns tal alid teha «Saed operatsioonid.

Auto 18 laulupeolisega kraawis.
Õnnetus saarlasteas kojusõidul. Wiis inimest said eas
kesti wigastada.
Kure saare, 27. juunil. Kangroselja
asunduse lähedal, Kuivaste-Kuresaare post22 klm. Kuresaarest, juhtuS laulupeolt koju sõitvate Lümmada valla ela
uike veoautoga S—s 7 õnnetuse Sündmus
leidis aset õhtul kella L ajal. Autole sõitfid
vastu kaks hobusemeest. Efimene hobune
hirmuS autost, keerates end vankriga põiki
..teele ette. Autojuht Voldemar Kütt põõ
ras hästi paremale poole, et hobusest möö
da Pääseda, kuid selle juures libisesid auto
tagumised rattad kraavi. Auto tegi ühes
sõitjatega uperpalli, jäädes lebama kraavi
kaldale.

Peaaegu kõik 18 sõitjat said vigastada,
põrutada ja kriimustada. Telefoni teel tea
tati õuuetusest Kuresaarde, kust politsei ühes
arSti ja kanderaamidega varustatud auto
dega kohale sõitis. Vigastatud toimetati
Kuresaare haiglasse. Geal selgus, et kõige
raskemalt oli viga saanud Leedri kulas
elutsev 38-aastane Aleksander Meier.

Tal o« murdunud selgroog, mille järeldusel
alumine kehaosa on halvatud. Ellujäämi
seks on tal lootust mähe.
Raskemini on weel vigastatud abielu
paar Linda ja August Kutid. Mõlemal
on muljutud rinnakorw. Samuti raskete
liiki kuulub 7-aastase' Heinrich Tamme vi
gastus. Tal on otsaesise! liha kuni luuvi
ära kistud, üldine keha põrutuS on Al
aastasel Liisa Aru käel. Teiste sõitjate
vigastused ja kriimustused on kergemad.
Weoauto S—Ä7 omanikuks on Lü«ma.
H walla elanik Jaan Kütt. Juhtis tema
poeg. Omanik pojaga asusid õnnetuse ajal
juhiruumis. Nad mõlemad jäid MigaStu
seta. Teisteks sõitjateks oli.' peamiselt Lüm
mada rahwas, kes käisid külaliSteua Talliu
uas laulupeol.
Autol on purunenud juhiruum. Hobu
semehed sõitsid sündmuse kohalt peatamata
edasi. Politseil ei ole korda läitmd seni
nende isikuid selgitada.

Sel ajal lai ametnikud arvestasid kurfiwaihe

Sõjakad piiritusewedajad Aseris.

sid ja kirjutasid väya ordereid, seisis «och operat.
koonisadli barjääri ees tegevuseta. Eemal pingil
istumas silmanud ta jnndi wÄinmseaa meest, kes

Mees kahe naisega tabati salapiirituse maaletoomisel.
60 liitrit „s«lisewat" walati merre. ..PeatSis" VäSsteti
Piiriwalwurite käest.

laega oma nägu varjanud. «och «öelnud enda.
mish et sel mchel oa «ist pemaala.

Samal ajal käheurnnd ktochile keegi teine

mees, kes teda kSaetannd Saksa keeles. Tundmatu
palnnnd temalt seigast mingi veuekeekse doknmeu.

di See olnnd segase» kirjntatnd ja Koch
silmitsenud paberit mast» valgust.

Peale seis tali «och barjääri juure tagas,.
Portfellist raha võttes selgus, et loov trooni oli
kadunud. Warguse avalikuks tulektt oli jnndi

välimusega mees jn dokumendi uäitaja pangast
kadunud.

Arvatavas» ott varaste osimikuks härra
venekeelse doknmeudiga. Sel ajÄ, tui «och sil.

mitsrs dokmnenti, tn kaaslased tühjendasid port.

selli.

On imestama panent et vargad leppisid alnnlt
I<M krooniga, kuna nad oleks «maad kaasa võtta

«« 3«8.

Nelja saadiku lahkumis
õhtusöök.
Esmaspäeva õhtul andis välisimnister õhtu
söögi nelja saadiku aukch kes lahkuvad Eestist

Enne kui walwurid tabatute juure jõud
sid, õnnestus Siwadil kolm plekknõu jalga
dega puruks tallata ja Hilda Tomsonil nel
jale nõule taskunoaga augud sisse lüüa.
Terwetena saadi kätte waid kaks nõu 29
liitri wälismaa piiritusega ja Purustatud
nõudest kokku 19 liitrit Piiritust. Sellele
waatamata tuleb piiritusewedajail wastust
anda 99 liitri salapiirituse maaletoimetamise
eest ja Peale selle weel tasuda merre wala
tud 60 liitri piirituse hind.
Piiritusewedajate paadi omanikuks osuWs Aseri elanink Johannes Mägi. Ta
seletas, et paat olewat eelmisel ööl rannast
ära warastatud. Kui lugn nii, siis seltsib
piirituseweole weel warguselugu.

tadel. Lahkujad on Poloa saadik «. Lidieki,
kes pidi ära sõitva juba eile õhtul, Läti saadik
». Sarinsh, kes sõidad kuuldavasti tuleva n«hale Londoni, Soome saadik A. Wnorimaa,
kes on nimetatud saadikuks Berliinija Nõukogude.

Wene saadik F. keda ootab
saadttntoht Kopenhagenis,

UDihma ei Ude egu Ude.
Terwe juunikuu on põllumehed pikisilmi
oodanud wihma. kuid kõik need lootused on
seni nurjunud. 18. juunil sadas natuke,
kuid seda oli nii wähe, et ei teinud maadki
märjaks. Põud kestab selle tõttu pea kõik
jal edasi. Baromeeter langeb küll ja ilma
jaam kuulutab ka wihma, kuid seda ei tule
kusagilt.

Wiljad, mis kewadel nii ilusasti kaswa
ma hakkasid, on põua käes rängalt kannata
nud. Päris kurb on kängujäänud ja koltu
nud sMvewiljade põlde waodata. Mis peab
küll eelolewa! talwel peale hakkama, kui li
saks kõigile muudele hädadele seltsib ta weel
ikaldus, mõtleb põllumees praegu murega.
Hei na lootused o n juba häwmenud. Hei.
na tegu on juba kätte jõudmas,' kuid heinaMaade! pole rohtu midagi. Ristheinast ei

See on suurem pereheit Tallinnas töötanud
välisesindustes wi kunagi varemalt.

Tartu ülikooli wilistlaste

maksa rääkidagi. Põud on selle juba ammu
närbutanud.
Pöörasime eile ilmajaama poole kitsimi
sega, kas on loota wihma? Sealt waStati
meile, et pisut on wihma siin ja seal ka seni
tulnud ning tuleb ehk edaspidigi. Mi sa
das õõl wastu esmaspaewa Saaremaal.
Wihma tuli 6 mm., mis maapinna üsna
niiskeks tegi. &öl wastu teisipäewa sadas
Tartus ja ümbruskonnas. Küid siin tuli
wihma waewalt Pool mm.
Arwatakse, et suuremat sadu pole lähe
mal ajal oodata, wähemalt mitte Tallinna
ümbruses. Praegu näitab baromeeter lan
gemise suunda, mis siiski wihmalootusi suu
vondab.

toimetada.

Piiriwalwe Kunda raiooni piinwalwu
rid tabasid Aseri lähedal, Kalwi wallas,
Kalwi asunduse kohal rannas Aseri elanikud
Johannes Siwadi, HHda To msoni ja
Ilse Palmi, fui need parajas» aerupaa
dilt salapiiriwst maale kandsid.

ning oma valitsusi lähevad esindama teistel kah.

Piiriwalwuritel lõhuti
jalgrattad.

dala alul Riiga ja sea» peatse» edasi saadiknko

Põud häwitab põllusaagi.

Sel ajal kui esimesena kohale jõudnud
piiriwalwur takistas Hilda Tomsani piiri
tusenõusid purustamast, katsus. Johanneä
Siwadi weel Päästa, mis päästa saab. MeeS
pani ühe katkise piirAusepleki smew. juueS
selget piiritust suurte sõõmudega kui selget
wett. Tagajärjed andsid end warsti tunda.
Siwadi hakkas mürgeldama ja kakajaid sõi
mama. Tuli isegi naabrikordonist abi pa
luda, et mürgeldajat raiooni kantseleisse

kapitali
heaks, mis ülikooli 300 amamisaasta mälestuseks
asetki, m esialgse kottuwõtte järele kokku tulnud

12M0 Kooni. Lubadustest on mõaed wähemad

summad meel tasumata, millepärast ei oie meel
saadad arweid lõpetada.

Kapitali kokwpanelnle Aikooli anpäewaks oa
akadeemiliste haritlaste riugkoaais sümpaatfett
luhtutud. Kõige rohkem oa kokku pandud Tartus,

ambe» 8.900 fc* sÄele iöraneb Tallinna, kelle
abikamitee kaudu oa tulnud 2.700 kr., siis Wõrn

ühes umakouaaga ligi 850 Skakmere ligi 430,
Pärna 400, Walga 340, Rarma 326. Paide 286.
Petser, 206. Wiljaudi 230. Põltsamaa 176, JSHwi
160, Tapa 120, vlustmee 111. Tõrma 100, Kure
saare 06 jae»

Palatakse neid DGkaid, teS oma lubaduste täit

mDgahmaeaub, uüüd need läila, et wttwtta

uuiihr saadaks lägparuaade kokkmoõtmljele ja kapi"

lilli

Salakaubitsejate ulakus Saaremaal.
Piiriwalwe Kihelkonna raioonis laadi
neil päewil teateid, et on. toodud jäl
le uus laadung salapiiritust. Tabatigr Ed.
Kütt, kes oli kaubitsenud piiritusega. Ta
oli nimelt müünud salakaupa ühele Abruka
mehele. Taheti Kütt Miia Abrukasse üle
kuulamisele. Kui pnrrwalwurid jõudsid
Lümmada wallas Koowi külla, panid nad
jalgrattad ühe talu õuele ja läksid Maata
ma kohta, kus Kütt ütles peitnud olewat
piirituse. Tagasi tulles tungis aga salk kü
lapoissa piiriwälwureUe wõsawahel kallale.
Poiste eesotsas oli Küti wanem wend Ju
lius. Hoiatuseks lasksid piiriwalwurid ühe
paugu õhku. Poisid kadusid. Talu õues
aga selgus, et wahepeal olid mürgeldajad
wiinud ära piiriwalwurite jalgrattad ning
need katki peksnud. Weel oli ära lõhutud
ühe piiriwalwuri sinel ja leitvakott. Tele.
foniteel kutsuti siis Kihelkonnalt abi kohale
ning ülekuulamiseks arreteeriti mõned kü
lapoisid. Neil tuleb nüüd wälja maksta lõ
hutud warandus ja anda wastust ulakuse
eest.

Kogu talu warandus
häwines tules.
Petserimaal põles kümme hoo «et ja kagu
vilja- ja toidutagavarad.
Wilo matta Mihkowitfi-Jagorje külas
Põles 23. juunil maani maha Mttor Maja
ki elumaja, kust tuli kandus edasi ka ligi
olevale aidale ja küünile. Siit laienesid
leegid lveei heinaküünile ja sama katuse -all
olewale laudale. Tugewa tuulega ei and
nud kustutamise katsed mingeid tagajärgi,
ning warsti oli leekides Ka rehi ühes rehe
alusega, tall ja kaks wil,ja küüni.
Nii hukkus koguavwult kmmue hoonet,
ning nendega koos hulk wallaswara. Aita
jäi ka kogu talu rukki, odra, kaerte ja jahu
tagawara, ent samas põlesid ka riided ja su
wine lihatagaJixua. Waewu suudeti põle
watest hoonetest päästa loomad, kes said 'ju
ba kergemaid tulehaawu.
Hooned olid kinnitatud ~Eestis", kuid
alla tegeliku wäärtuse.
Kuigi alul oletati süütamist, siis on
nüüd selgunud, et tegu on hooletu tule jä
relewalwega. Nimelt ov tuld alguse saanud
küdewast ahjust.
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Koondus põhiseaduse parandamise wastu.

Luteri kirikule uus kodukord.

Wäcisewad oma kohtade päcast riigikogus.

Ägedad waielused kirikupSewal. Enesetapjaid ei maeta
enam kirikus. Köstrid wõiwad kantslist jutlust öelda.

ÄfMlfed duwid fo siingi esikohal.
Koondusasunrkud on oma kongressil nii
mitmeSki küsimuses nüüd oma kaardid awa
nud. Mmrseas ka põhiseaduse parandamise
kohta. Selles asjas on koonuse liidrid sa
kogude ülejooksikud kongresfik awameekselt
seletanud, Ä Põhiseadust ei tulewat
üldse parandada, et tahtvas ei soo
wiwatki seda.
Nagu Paljudes teistes küsimustes, nii
eksib koondus ka siin rahwa tahte tõlgitse
misel. Sellega, et rahwahäälvtus hiljuti
teistkorda läbi kukkus, ei ole sugugi weel
öeldud, et rahtvas ei taha põhiseadust Pa
randada. Just wastupidi, meie
«ahwas on kindlal äratundmi
sel, et meie Põhiseadus on Piifr
tuli? ja wajab parandamist, kuid
seni ei ole kahjuks osatud koostada niisugust
eelnõu, mis oleks olnud vahwale
WSetaw.

Selle eelnõu peapuuduseks, mis nüüd
läbi kukkus, luges rahwas seda, et seal ott
ettenähtud, et riigikogu jääb saj a
liikmeliseks ka tule lvi kuski.
See vahwale ei meeldinud ja seda
täie õigusega, sest sada riigikogu liiget on
meie wäikese riigi jaoks tõesti liig palju ja
nende ülewalpidamine läheb liig kulukaks.
Kuid kes oli selles süüdi, et rahvahää
letamisele minvwaS eelnõus wõeti riigikogu
liigete määraks arw sada. See oli koonduse
sootv, nemad pressisid selle otsuse ühises
põllumeeste rühmas läbi. Nemad ei arves
tanud selle jurrreS rahwa meeleoluga, waid
läksid selles küsimuses kaasa keskerakonnaga

ja see saigi eelnõule saatuslikuks.
Nüüd kongressil on koonduse liidrid jäl
legi seletanud, et riigikogu liigete arwu ei
tohtiwat wähendada, waid neid pidatvat ka
edaspidi jääma sada. Siit näeb nüüd iga
üks, kuhu koer on maetud. Koonduse
liidrid wärisewad oma kohtade

pärast riigikogus ja sellepärast
ongi nemad põhiseaduse paran
damise wastu. Nad kardawad, et kui
riigikogu liigete arwu wähendatakse, siis
wõib wiimati ka mõni koonduse tuus ukse
taha jääda ja sellepärast on nad nüüd sei
sukoha wötnud, et ärgu titfgu mingit Põhi
seaduse parandamist.

Mitmed maa-asun iiud on kongressil
wastupidist avwanud ja omalt poolt ka sel
lekohaseid resolutsioone esitanud, kuid neid
pole üldse hääletamiselegi pandud.
Kõondusasunikud näi talvad sellega üle
liigne kord, et neil pole tähtis riigi käekäik
ja rahwa huwid, waid et nad on ainult
omakasu ja saama peal wäljas. Nende Pä
vast mingu riik kas lvõi hukka, peaasi aga,
et nende soojad kohad alles pilsiks.
Nendega, kes niisugusel waatekohal asu
waö, ei saa rahwas kaasa minna. Põhiseaduse parandamiseks on tungrw tarwidus,
seda nõuawad meie riiklikud huwid. Selle
pärast ei saa põhisea mse reformi maha mat
ta, seda korndusasunikud soowiks,
waid see töö peab e?asi kestma. Meie pea
lne oma riigile andnia parema korralduse,
nii wastumeett kui see mõnele ringkonnale
ka ei ole.
Meie põhiseadus oleks juba ammu pa
randatud olnud ja see küsimus poleks enam
üldse päewakorral püsinud, kui koondus po
leks mänginud kahepaikset mängu. 1932. a.
talwel otsustas põll.-kogude ja asunikkude
kongress, et need mõlemad erakonnad pea
wad asuma tööle põhiseaduse parandamise
eelnõu läbiwiimiseks. Põllumeeste kogud
tegid seda, kuid koondus asus wastu tööta
ma. Tolleaegses eelnõus oli ettenähtud rii
gikogu liigete arwtt wähendamme 80 peale
ja see koondusele nähtawasti ei meeldinud!
Nii kukutati tolleaegne eelnõu üle noa. tera
läbi. Kõik pärästised hääletamise kulud ja

sekeldused riigi eluS on feega koonduse poolt
tekitatud.

Aga ega üksnes põhiseaduse küsimuses
pole koondus kahekeelne. Da on seda ka
kõigis teistes asjadeski. Koonduse kong
ressil on näiteks wastu wõetud resolutsioon,
milles räägitakse korruptsiooni wastu wõit
lemise wajadusest. Koondus ja korruptsiooni
wastu wõitlemine, need on ju kaks niisu
gust asja, mis üldse kokku ei sünni. Ammu
see oli, kui riigikogus taheti asutada uuri
'inise komisjon selle selgitamiseks, kuhu on
pandud sajad miljonid riigi raha? Kes
selle wastu hääletas, oli koondus. Te
male ei meeldinud, et niisuguseid asju ta
hetakse selgitada. Ja koondus ning keskera
kond olid ka need, kes samal ajal esitasid rii
gikogule eelnõu, mille wastuwõtmisel oleks
wõidud maha kustutada suurte pankrottäride
mitmesajamiljonilised WSlad. mis need riigilt ön saanud.
' Need kaks lugu näÄawad, ktüdas koon
dus „wõitleb" korruptsiooni wastu!
Tallinna turg.
Svalrha Miteimüügil 55—75 f., soolatud sealiha
60—70 s., lioj>mali'Ba wäikemAM 35—65 s.. ma
stkalvha 35—60 s-. lambailiha 40—60 s. kg. Tape
tud Ädnad 80—150 s. ÜIK.

Kanamunad 5—6 s. paar.

Pütiwöi 90—100 s.. meieveilwõi -130 s., k-o

-hupitm 25—30 s.. hapukoor 80 s., ji-tStud 50--150
s. kg.. püm B—ll8—11 f. I.

Mesi 55—60 f. purgi. täis, 150 s. kg.

Märße sallat Z5-7-M s., Hpvnat 20—35 s., ra
barbe>r 15—18, AniaGd 200—250 s. kg., redised

4—B s.. Porgandid s., peedid 10—13 s. kimp.

rabarber s—B s. kiiMisi) kurgid 10—25 s. tükk, ljlle
kapsad 10—75 (. pea.
Wärsked räimed 5—6 s., tupsud 10—15 s., ahWetwib 15—18 s., kamÄsad 18—20 s., köhad 25-—=
40 f., siiad 50 s., lõhed 100—150 s. kg.

Jõhwbkad 18—20 s., 30—35 s., maa

sikad 100-125 {. 1., sidrunid 11—12 f. tiM.

Esmaspäewa õhtuse! Lirikupäewa iAmMil wõvti
waslu lüplvMM Eesti ew.-Cuteriusu koguduste lks

ikubostb tirilkupäestvM lahkuda. fui mil ci stteta kö«
nsleda.
ttlbiie MtMsts koosolalul kogu aja omawaholiiM!

mille pärast Whlki Wks «möödunud aasta krvikupäetv,

rMkimrne ija Lõiwlejavl oli tegemyt, et fslle müra

Nma et läbi oleks saadud toila isegi konsistooriumi
ja teisi wMmiisi.
Ka sel aasta! tvKisid kodukorra' ümber kohati
ägedad waiÄulssd, eriti nende puuMe juures, kus

sees oma awwamisi kuul>da>wale tnua.

dullovd, millekallal töötatud Mitmed aastad ja

oäägitaUe sellest, kuidas tojinchda siis, kus Logudujse

liige, kellel liikmemaksud õieudamata, 'läheb Me

Uue kioduklo-rra abil loodotaVst iluteriusu kogu

büste ellu tuua rohkam Mlust, hoolimata sellest,
et juba MrAulPSewa! oli häM kurvlda. et ega õpota
isad sellest kodukorrast kinni ei pea.
Leeriaea on kotmbarras mäaratnd kindlaks Z nädala

ühest 'kogudusest teise.

. Maa boguduste esindajad nõudsid, et üleminejat

ei tohi uus kogudus enne wastu wõdta, kui tal
wamad wõlad endise kogudusega on õiendatud. Kar.

tes, et M inimesed übdse kirikust eemale jääwad.
Mid lrmwde esindajad selle wastu. Häälrtamijsel

oli aga maa hoo! ülekaal sa otsus wõvti nende
soowikohaseil-t wastu. Tehti siiski wäike wastu

tulek selles mõttes, et wõimaljik oleks ka kiriku lii
geteks neid saada, 'kellel on suured wölad maksta
sa kelle suhtes pole 'lootust, et nad suudaks need
tasuda.

peale.

mulle j>oostsul peab 6O tundi olema leeri

õpetust. Kuid olla niisuguseid pastoreid, kes tee

wad asja omale za leerilastele kergemaks pea

wad 2 nästala: leeri ia annawad .selle aisa jooksul
20—30 tuusti. Lee rimaks tuleb niikuinii sisse ja
peaileqi week HApsami-ni, sest leerilapsed tulemast

meeiljsammi niisuguse õpetaja suure leemi, kus leer

kühsm on. Uus kodukord annab
köstritele loa ka kantslist jumalateenistust pidada»

Enesetapjate suhtes

näeb uus kodukord ette, vt neid ei wõi matta tiri
kus, tüll wõib neid matta kirikl iste kommete järele

wäljaspool kirikut. _
Kodukorra arutamisel oti palju sõnaivõtjaid,

eriti nobedad olid selle 'peale mõneb õpetajad. Et
arutamisega kuidagi edasi sõuda, siis tehti wavst
ettepanek läbiraäkMdised iõpelada. See kordus pe«
iga paragrahwi suures. Paraja sl i kui sellane ette
panek lehti, oli sõuasaamijse järg alles maa kogu
dusle llõukogu liigete kätte jõudmas. Wiimased

kui õpetaja puudub. W«rrem oli mj, tt köster

kantsli ei tohtinust minna sa ta pidi oma jutlust
maha lugema ka raamatust. Saadikute hulgast
öolstMe, et tiiiüb kõneleb iga talumees Peast, seda
peaks wõima ka köster teha.

Pastorid on ise suured segaduste sünnitajad.

ütleb Saarde koguduse saadik M. Rõmmvt. NN

tena toob ta Pärnumaalt Halliste ja Tõstamaa la
guduste segadusi, mida olewat põhjustanud just
hinge kar jase d ise.

1932. R. oti (iritnl wöhe ed«.
Et piiskop KM on juba kauemat aega huige,

siis on 1932. aasta Eesti e-w.-lut. usu koguduste

aruande walmistanud Tallwna Praost A. Kapp.

Selle ettekandmine Uvikupäewal ivältas paar tundi.
Wennaste kogudused wõtawad palwemasu üle.

Aruande aastail oli Eestis 154 ew.-lut. usu ko

gudust sa uml 13 abikogudust. Kirikuid 145,
abikirikuid 40. Pabwema.su oli kirikutel 41,
weimaAe logudustol 93 jsa kõiki ühes erapalwoma
jadega kokku 158. Hnwitaw on märkida, ci, aasta
waltel on wennaste kogudused kirikutelt üle wõt
nud 10 ipaikwemaja.

Remontideks on kulutatud miljonit seutt.
Kõige suuremad kulutused sol ula! on oiuudTal
liuna ja WMandi praostkondades. Koguduse !ilgete
arw, kes õiendanud oma liikmemaksud.

on langenud 13045 mõrra.
wõrreides 1031. aastaga. Nii kestab tangus järjest

edasi. Kui siia juure arwata, et 1032. aastat tuti
teistest uffutunnistustest luteri usku üle rohkem kui

finna Ms 400 liiget, siis on endiseid liikmeid «ma

maksud õiendamata Dinud 13 % tuhat isikut,

st-ldse on matsumakssaid 104412, mis on umbes
22% koguduse 'liigete 8590004 istft üldarlvust.

Mitte kõigis praostkondades ei ole maksumaksjate
liigete arm rvähenenud.

Saaremaal, Pärnumaal, lär«va>maal ja R-ootst

praostkonnas on ta isegi kaÄvanud. Langenud on

kõilie rohkem Tallinnas (3562) ja Tartus (3000)

Wõrumaal (2601), Wirumaal (1249) stt Wiljandi
maa-l (1032). Jumalateenistuste arw on ka neiS
maätondadcs wäheireuud, Saaremaal aga tublisti
tõusnud.

Jäite kord on üks Uus neiu teinud »,pead
pööritav» karjääri/' õieti see karjäär
tehti talle. Tütarlaps, kes seni vähem
või rohkem tähelepanematult veetis oma
päevi Poola-Leedu tülilinnas Vilnos, va
liti Euroopa ilusaimaks naiseks ,»Miss
Euroopaks". Seekord osutus valituks
„kuninganna ilma riigita" venelanna
Tatjana Maslova, kes vene emi
grantide poolt Pariisis krooniti Vene iw
dusktmfcigaitaaks. Toome allpool mõned
väljavõtted „v6rratu Tatjana" enda kir
etusest:

raga tuudsiu hirmust wasimust. Istusin

Leerilaste arm on wöhcnenu»

wäikses salongis shürii saali kõrwal.

675 «võrra. itlbfe «käis «leeris 11502 uoortinmnest.
«Samuts on «vähenenud ka armulaual «Mjate arsv

Lauakesel lebasid ' ajalehed, wõtsiu ühe

neist ja hakkasin masinlikult waataina
üleswõtteid."

..Öeldakse, et kõik tähtsad sündmused

inimese elus tillemad ootamatult. Näh
tumast! see on just nii, sest ma sain teada

tttfe puhul peab tegema Mlmad.

mis nõuab kulu. Kodanlisel registreerimisel polla
sellest lugu. Saab odawmnalt läbi. Sellele wasln

K«s»an«b on
kkifuõ käijate arw. Samuti on suurt edu märgu
la tiriklikus noorsoo töös i« Mhapäetva toolid»

siUidis nagu uues. Segaselt meelestub
tohutu rahwahulga möirgamine, mäle

poole, kuid ma taipasin oma walimist
alles sel hetkel, kui üks korraldajaist as

sain

tus mu juure ja
pani mutle kaela lindi pealkirjaga
„Miss Euroopa".
Ja edasi, õigust öelda, um jälle ei mä

Miss

leta midagi. Tean ainult, et mind wü
di mööda sillatest. mis mulle näis lõputu
Hispaania, suudeldes migd südanililult ja

pikana. Siis soowis mulle õnne miss

Euroopaks

1933
TATJANA MASLOVA,
vene neiu Vilnost, kes Madridis sai tiitli „Miss Euroopa 1933."
me isepidi me üksteise järele läbi
mu armas mammu, kes sõitis minuga
Kuid torreador Pole jätnud awaldama
käima."
wõvvaws waimuStuses kolgest sellest Po Madridi kaasa, jagas taicSti minu armu
ta mõju ka Protvintslanna Tatjanale,
„Juba eelmisel päewa! ineid wöeti
putanHest, mis temaile mõningate pae mist.!*
sest „oleks pidand nägema, missuguse
wastlt presidendi lossis. See on
wade jooksul osaks saanud, ega leia f&U
Hispaanlased muidugi Musid, nähes
sttureiparasusega la saluieeris meile oma
saidaseli kiidusõnu «Sja korraldajaile. kölawate ,/MMtega" kannrtwve, misse mõõgaga, enm kui astus '.võitlusesse väga sümpaatne auväärne isand.
Ta on «tanud nagu muinasjutus ja
Norrast, Rumeeniast, Taanist, Znglks härjaga."
Ta Päris kõigilt meilt lahkelt, kuidas me
nraakt, Lõuml-Slamviast, PraMsusmaait,
aeg on lennanud nagu unenäos, Hispiiauiast. Shotist, Saksamaalt, Jtaasõudsime Pärale, kuidas meile meeldib
Härjawöitlusol kasutati juhust ja
Hispaania ja soowis meile kõikidele edu.
kuigi «õhtult pockteist kuub on möödu Ilast, Ungarist, Belgiast ja isegi Türgist.
nud Mest mälestoWpast õhtust meie Lendasv» õhku kübarad ja „strood", ning näidati peale härgade rahvale ka Mind ta küsitles eriti üksikasjalikult. Ta
juba teades, et olen tvene emigrant jn
armsas, kauges WilinoS, mil Peale tele Tatjana terani kõno eraldas selgesti iluduskuningannasid.
fouAst Vnvlust Pariisiga otsustati, et hüüdu „Bivat Russia!"
Tatjana kirjutab: „Enue wõitiuse ütles, et tunneb mõnda minu kaasmaa
Tatjana MMowa on muidugi otse

kõigvie hästi tuttlttv ja ma et hakka
seda siin kordama, ütlen ainult,

iikke steibfide Dooeimibiimsteke Mnailchõna kulÄuta

ma. See olla sagedasti aga 'kaugel õigest jumala
ieeiriiMkise tahtmisest. WaimutiKu,jega tehtawat.
rlmaMule ettewõttete ainult ve?laami.

Haritlased jutlust ei salli.

IntMigents ei suutevat jutlusest aru saada. Nõu
lawat rvhtkem Tttuvgiilifi junntta teenistusi. (Kus

aimttt pühalirsa ette loetav, ilma selle «seleta
mata". T o i m.).

Me on tulnud luteri usku

Pärnumaa praost o« kristlike noorte naiste wastn.

„Siis mind mesti saalist saali," ju*
tustab miss Euroopa, „jo kõikjal oli
karjumine, te «vilumine ning „hurraa".
Pidu ja austamine kestis pea terwe öö.

See, mjs seal tehtawat kristliku tiime alk, olewrit
pooli? töö. Kõik nende maski- sa sttstbail-id olla
kaugel õigest kristlikust tööst.

Mdiseit paistab aruaudest, vt ew.-luteriuju

1932. aasta -töö M läinud tagurpidi. Edukalt on
arenenud ainult noorsootöö.

Mu sõbratarid osutusid pal
ju õn-nelikuinateks,' kui mina: nad wõi

sid ära sõita warem. Kuid mind ei
lastud.. enne kella kum hommiku!!..."

Ning tvaene Tatjana ohkab: „Nüiid
ma taipasin, et ..kroon" wahel wõib
olla wäga raske..

Metsapiirid kindlaks.
jhtlasi selgub mautagatvar» ofnudustegewuse
jaoks.

Põllutööministri abi eesistumisel hakkab töö

tatna ministeeriumis kolmeliikmeline kõmisjon

- Muidugi ei jäänud tulemata ka kingi
tused ja auhinnad: „Kohe peale hääle

metsadewalitsuse direktori ja maakorraldusameti

lustulemuste mäljakuulutamist astus mu

ei tohiks enam üle minna juurelõigete andmi
sel ja uute kohtade loomisel, ühes sellega sel
gitataffe ka puisniitude ja soode pindala, mis

juurde „Agori" toimewja ja palus mind
!võtta wastu ajalshelt „tväike kingitus".

juhataja kaasistumisel. et üMute metskondade

kaupa määrata kindlaks metsamaa piirid', kust

metsamaast tvõiks eraldada ja kasutada osunda

miseks. Nii selgub lõpulikult riigi maa tagatoa

ra äsundustegeluuse läbiioiimiseks.
Metsamaade piiride määramisel tahetakse ka

kohtadelt asjatundjaid wälja kutsuda. Tooga
köidetakse jõuda hilisemalt sügiseks lõpule.

Raadio saatekawa.

kaugelt tagasihoidlikumad."

„Kas on 10aja kõnelda", jatkab Tatja
na, „st juba hommikust ivalwasid mind
wõõrastemajas reporterid, fotograasid ja
isegi mõned osawad ettewõtjäd, kcs paik

küsid mulle meetitawaid lepinguid. Ja
kas on waja kõnelda, et ma ei saanud
mingisugustest lepingutest mõeldagi, sest

polnud meel sugugi kogunud mõtteid Ja
polnud harjunud oma uue olukorraga."
Eesti endine saadik Riias, kellele tehti susmaa ja miss Ungari ning Pani neile
See uus olukord arwatatvasti ei kesta
etteheiteid -tema liiglahkuse pärast „Miss eite, wõtta mõningad poosid. Siis me
kaua ja nagu paljud teised iluduskunin
et
suurem
osa
mu
euroopa
sõbrataridest,
ja. liisi langenud. Woidi hiljem tossu
Eesti" wastu, wmb olla päris rahulik: kõik läksime wätsa. Ma. otsustasin, et gannad peab Tatjana Maslowagi warsti
kas rong maHspeat koduilümas käinud nagu minagi,
kt teised suured mehed ei ole walitakse miss Pmntsusmaa wõi miss weendunm, et Madridis omandatud ilu
Tatjanaga uuesti Pariisi, seekord aga
jäänud külmaks ilnduskumingaiMMde suih Ungari, ning õigust öelda leppisin
weel edasi Madridi härjawiMust ei suutnud waadata areenile kõi tes. Näiteks... aga ilusti kordamööda, sellega, ütlen päris awa,meelselt, ma su duslroon jälab ta
tnm peäftmt« fu« Pibi toimuma ge otsustavamal hetkel,
nagu ütleb. Tatjana MaÄowa.
gugi ei arwestanud, et, mind walitaitse, Siiski tavaliseks lihtsurelikuks,
(ui komeador PiStis snrinds õnnetu loo
«MD Euwoopa" wattmine.
Mi siis toi saatuslikul õhtul
tuid nxöimise eeilmuidugi olin ärrita kelle elukäigust kui fee ei sisalda just
traagilisi sündmusi —. ei huwitu warsti
~ Mitte minutitki ma <i- olnud ween ma ««ete. auks". Paljud, «missidest" mcha" kõige suurem saal oli eriti seks tud. Rüüd, mil ohustasin, e«
et • Euroopas ega muu - maa- .
otstarbeks
sisse
seatuid.1
„Me
tevwe
tv'
äunud edtttt" Uchtt» Tachma,
katsid , rätikuga ja istgi kadusid, , ja

Tatjana karjäär"
oli alanud

Rahwa hulgas on rohkem lugu hataitud pidu
ma jumalasõnast. Sagedasti üiõstrtakse wavmw.

oli eriti wäärtuslik. Suina südamlikult
suudlesid mind miss Prantsusmaa ja

Mille la mulle samas Pan; kätte."
Ikka ja iKa kordub Tatjana kirjutuses allkirjaga."
Tatjalla ütleb ka, et teisedki wöistlu
sõtta „meie pidime." Isegi „kuningan Ja siis tMpuUkt: „Alul me kõik pi sest osawötjad said kingitusi, kuid ei saa
d i me defineerima Publiku ees sillal, siis
nad" olid sunnitud alistuma sellele,
jätta mainimata, et „iteeb muidugi olid

kirjutad ta, «ning ootasin seda suure hu
liud tüütamaks ja nad ei oleks hüüdnud,
Praegu nähdmvaSti on muudikl tegemist miga. Waatemäng oma wävwi-külluses kui nad ei oleks pidanud.
ja siis nimetati nelja esimesel hääletusel
kui saata oma kaunitare Pariisi ärkosa mõjus määratult, aga ühtlasi ta on hir
walitu nimed. Need olid miss Prantsus
mus. Ma wäga armastan loomi ja mul
Peaeteudus pcesideudi
vate galaanide hindawate pilkude alla.
nma, hispaania, Ungari ja mina. Al
oli vaske waadaba, kuidas neid piinati
ühesõnaga:
gas fhürii w-iimne nõupidamine. Lõpuks
kaastegevusel.

seks.

täiesti otsekoheselt. Miss Hispaaniaga
olin eriti suur sõber ja ta suudlus mulle

sõidan Pariisi „Miss Wenemaa wM ma karjusin Vastuseks: vivat Hispaa algust meid MM wõtta istet eritistes last Pariisis. Kuid eriti kaua ma kõne
See wäike kingitus osutus
mistele^.
wankrikestes ja weeti ümber areeni. Iga lesin ta tütrega. President lubas tulla
nial* kirjutab ta.
Ning tütarlapsele omase odewnstga ju»
wankrikese taga ratsutasid pbkadoorid, ka wMmistsle ja tõesti ta oli seal unt toredaks plaatinast käevõruks,
tustab Tatjana fiiS, kuidas tal muidugi
JiiscA häcfavoittuseC.
kelle pMdele olid kinnitatud plakatid me ministri saatel. Hiljem me kõik sai mis oli üle külwatud briljantidega ja
me temalt ta pildi oma käega kirjutatud
et tulnud mõttessegi oma Pariisi wSist
iga „ missi" «kodunma nimetusega."

midanõudis korraldajate takiikopp. Ja aga läksime erilises'e saali, kuhu tuli
ka siis, kui rahwas karjus vivat, meie shürii ilma publikuta. Läksime kohtu
pidime hüüdma wastu. Nähtatvasti nikkude eest läbi tähestiku järjekorras,
siiski ka missidele oli asi juba muulu meid vaadeldi

<nlol. Ka unustuste arm on kaÄwaimd fohefmb*

ap.vigeusulisi 588, baptiste. 54, adwentiSte 5, me
todiste 5. Ära on läinud aip.-vigeusku 25, baptis
tideks 156, metodistideks 37 ja adwentistideks 36.

miss Ungari."

rahwa ISbu-ks. Muide, härjavõitlus on

fnrt Liimib aaštol Pärnumaal. See fot 99 aas-lat

des, et mind palutakse unele ülewaatn

sele, läksin kiiresti. Mis edasi juhtus,

kuulnud sellest hispaania Vaatemängust",

Köiche nnwem ebmil
wanaks.

tan, kuidas korraldaja wõttis mu käest ja
kõneles midagi pöördudes pealtwaatajate

kluduÄnningannõ". Muidugi aimÄt
emigrantide Wene, sest päris-Wmel

tulla tMst protesti awaldnda. KirMif laulatus

pole kuidagi seotud pulmapeoga.

. Alul ma e; taibanud midagi, sa mõel
Kuidas ma

ja nad pävast Wilnos Mfid ringi tähtsa likult härjawSWustle. Ja see on olund
t tena rõõmu ja uhkust pärast." Sest Tat WV AgewamakS elamuseks Tatjana
jqpa tvepoplest waM ajattcha „JÄustrt- MaSlowa Hispaania-reisilt.
«Ma muidugi warem olin wäga palju
Lowammja Rossija" toimeiuses «Wem

Mitmel pool ollakse armumisel, et kirikliku laula

wähem ootasin. Salongi astus ajakir

.Jorraldage ruttu soeng, madmuasel!
Kohe peate minema uurija kamale!"

luid et .õnneks mu sõpradel oli õigus

taga wõrreildes «vähenenud 238 «võrra.

oina ivalimisest hetkel, mil seda kõige
sa nt'f, „?lgori" (wöistlusi korraldama aja
lehe) kaastööline, ning pöördudes miim
poole ütles kiiresti:

Kuhu pidid hispaanlased kõigepealt
kejannade kSrwa! kuidagi wälja paista,
wiima kokkutulnud kaunitarid? Loomu

7451 wõrra. RistMiste arw on langenud 307

wõrra. Ambla koguduses on muu seas «viimase
kuue aasta jooLsul jäänud ristimata 382 last. Lau
laiatud on 5315 paari. Seegi arw on eelmise aas

ta lutsus oma laua juurde miss Prant

ilm. Ja siis tuleb pettumus ning kibeS».
a innillksi Mfs HiSpaania nähtuwa hea pikkuse mitmekümne meetri ulatuses oli Köite oa lõppenud,
ftttshrstf «Mofr onsöIttt, H% ei taha saada marssaSW*... Ja meeõoga waattes torreadavi."
ehitatud kitsas teeSene, mida mööda ma kuidagi järsku rahustusin ning kor- tumim.

Reedes. 30. juunil.

Tallini», 208,8 nr. 14.30 helipla-ate. 15.1.1
tvälismabst päctvauudiscid. 15.30 ajanäitaja
õiendus. 19.50 heliplaate ja reftacemi. 20 kont
sert. Juh. md. Ark. Krull. 21 ülekanne Tär
tust. 21.05 kodumaist päelmruudiseid. 21.20
.-Päetvalehe" toimetaja G. Jala?: Nädala tvälis
poliitiline ringtoaade. 21.50 kontserdi järil.
Tartu, 57!) nt. 14.30 ülekanne Tallinnast.
19.50 reklaami ja heliplaate 20 ülekanne Tal.
linnast. 21 ilmateade ja ajanäitaja õiendus.
21.05 ülekanne Tallinnast.

L»up«eiral. 1. juulil.
Tallinn, 298,8 m. 14.30 heliplaate. 15.15
ivältsmaist päetvauudiicid'. 15.30 ajanäitaja
õiendus. 19 50 heliplaate ja 2O kont.
sert heliplaatidelt, 21 ülek«-»e Tartust. 21.05
kodumaisi päevauudiseid. wana. tant'n
nluusikat helip laaridelt. 22 awodsat tantsnmun.
sikat dmrcing-restsranist ..Meriklubi".

Tartu. 579 uu 14.30 ükÄkanne Taätnnast.

19.50- reklaami jä -heliplaate. 20 ülekanne Ttffr

linnast. 21 ilmateade ja ajanäitaja õienbuO

21.05 ülekanne Tallinnast.
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Krooni kurss kukutati 35 prots. wõrd.
Jnba paar tund»- cnuc riigikogu koosoleku
algust hakkas inimest Tp»mpcale woolama. Rii
gikogu hoanest ulatas wülsa õue PWk saba pileti»
aetajaid. Neile tuli järjest lisa. Varsti mtt«tendas paal Tvompva platsi rahwast. Mcd Kstk
sovwisid päiiseda riigikogu saali, et näha ama

silmaga, kuidas toimub krooni kukutamine.

Riigikogu ruumid ei suutnud muidugi kööki
pealtkuulajaid mahutada. Paljud pidid pettu
nult tagasi pöörama.

Kella wiie ajaks olid kiik rodud täis kiilutud.
Ametnikkude ja ajakirjanikkude looshid au tuq
ttt täis. Diplomaatide looshis Soome saadik
Vuorimaa, Nõukogude-Wene esindaja Raskalnj
kolv abikaasaga. Läti saadik Sarinsh. Saksa saat

konna esindaja ja mitmed Eesti wälissaadiknv,
kes laulupeo puhuks Tallinna sõitnud.
KooSpleku algust kuulutawad märguandmise

kellad. Saali tulewad põllumeeste kogude estn
dajad, siis sotsialistid ja teised rühmad. Kes?-

erakonna toolid jääwad aga tühjaks. Nemad on
wcel nõupidamisel, ja nagu kuluaarides teatakse

kõnelda olewat neil ägedad waielused käima»,
kas knkntada kroon wõi mitte? Mitmed

kondlased olewat sellele risti ivastu ja sellopä
rasi weniwatki otsuse tegemine.

Einelauas on koonduslane Lo»rents kõmmu
teistidega kampa löönud ja tühjendawad ühet
toos õlleipudeleid. Möödaminejad ütlewad. et
näe koondus hangib omale abilisi relolewaks

krooni rünnakuks.
Vahepeal saab saalis teatamaks, ei walitsus
kawatseb Eesti krooni wiia Rootsi krooniga ühe
le tasapinnale, seega teda langetada umbes 36%.
Arutatakse, et mis on sellest kasu? Kui wöjpree
miad ära kaotatakse, ei tõstaks soe kursi kukuta

mine tvõihinda palju midagi. Küll kallinekS aga

tõik ostukanbad. Knlrraarides juhitakse kõigele
sellele koonduse tegelaSte tähelepanu. Reed ?i

taha sellest aga Palju kuulda, waid Püüawad
wiia jutu mujale.
Viimaks tuleb ka keskerakond saali. Tõnis
son on õige kibeda näoga. RähtawaSti pole tal
rühina koosolek häSti lõppenud.
Koosolek algab. Esimesena saav sõna cratar

oaliiseks teadaandeks riigiwanem J. TöntS
son. Tema kaunad hädisel ja tähisemal toonil
ette hiigla rea numbreid. Ta loeb rutates,
mille tõttu teda rõdudel üldse kuulda ei ole. Ts-

nissoni ettekande lõputulemuS on. et trooni
kurss tuleb kukutada!

Mis ütleb selle kohta prokurör, küsitakse saa
lift. Sellega wiibatakse keskerakonna tegelaste
vestwottel maksma pandud seadusele, mis ähwar
dab trooni kukutamisele õhutajaid wangistnsega.

Tõnissoni järele asub kõnetooli majanduse
minister P. K« rwits. Tema hakkav ette lu
gcma Asjatundjate komisjoni" pikka ülewaadet

meie majandnserlust. mis koostatud krooni kursi

kukutamise otstarbel. Ministri lSne algul jaga.

takse see ületvaade trükitud raamatukestena saa
dikutele kätte. Nähes, et miniSter loeb seda raa
matut sönr-söuakt ctie. lahkub suurem osa saa
dikujd saalist.

Minister loeb komisjoni aruannet pooltühja
le'saalile. Ja kui see lõppenud, annab ta teada,
kuidas «aõitfuS kawatseb krooni kukutada. Selle

järele puhtamad elawad waielused. mis wälta
sid terwe öö läbi ja on üksikasjalikult kirjelda
tnd alamal.

okoosoletu awab
esimees K. Einb un d kell 5.35 min. p. !.
ja. teatab, et riigikogu on kutsutud kokku
wabariigi walitsuse nõudel.
Riigiwanenr J. Tõnisson esines pKa
evaKovmili.se teadaandega, milles nõudis
Eesti krooni kursi langetamist. Majandus
minister P. Ku r w i t s pidas kokme-tim
nrlise loengu Eesti rii g i m ajand usi Kust sei
sukorrast, kujutades seda äärmiselt musta
des wärwides.
Selle jäi e>!e puhkesid ?gedad waielnsed,
mis -kestsid .stwwe öö.

A. Jürman (põll. kogud): Täna pani
nmjandusmittister meile selle raamatu ette
(Näitab waljajagatud broshüüri). Oleks pa
rem olnud, kui see raamat oleks warem rii
gikogu liikmetele kätte antud. Siis oleks
saanud sellega tutwuneda. *
Siin on sihilikke andmeid ette toodud,

eriti mis puutub eelarwe täitmisesse. Siin
öeldakse, et möödmmd aasta eelarwe on lZ
petatud Ulnbes i/2 miljoni krooni Puudu
jäägiga. See ei ole aga nii. Ühelgi aas
tal ei ole kõiki eelarwes ettenähtud surn me
wälja makstud, waid osa kulusid on järg
mise aasta Peale üle kantud. Nii on teh
tud eelmistel aastatel, nii käidi ka läinud
aastal. Ühel aastal ulatas ülekantaw sum
ma isegi 6 miljoni kroonile.
Walitsus talitab sihilikult.
Käesolewa aasta eelarwe täitmise kohta
toodi ette jällegi, et selle täitmine on wäga
raske. Õigus. On ette toodud arivud
käesolewa aasta eelarwe kohta ja on öel
dud, et wõtame jaanuari, weebruari, aprilli
ja mai knud, ivõtame need neli kuud, siis
on meil tulude wähenemine 13,7% Aga
mispärast on märtsikuu wälja jäetud? Neli
kuud wõ.etakse ja nelja kuu hulgas üks jäe
takse wahele. Kui hakkame uurima and
meid, mispärast märtsikuu wälja jäeti, siis
mitte sellepärast, nagu riigiwanem nimetas,
et seal oli mingi raamatupidamise tehnika
ja sellepärast on see kuu wälja jäänud. Aga
ma ütlen, märtsikuu on wälja jäänud selle
pärast, et käesolewa aasta märtsikuu andis
rohkem sissetulekut 26% kui eelmine aasia
ja see oleks siis selle miinuse- teiseks teinud.
Kas see ei ole sihilik? Wälitsus rehkendab,
et eelarwe puudujääk wõib tulla 9—lo mil
jonit krooni. (W ah e lhii ü e.) Kui puudu*
jääk wõib tuha, siis on.see 10 % ja see ei
ole mitte 10 miljonit krooni, waid 6 miljo
nit krooni. Praegused kahe kuu korralised
tulud näitnwad, et ei ole alust orweStada
puudujääki suuremaks fui 10%. Ma ütle
sin eelarwekõue puhul, et meil seisis suur

Eesti panga direktorid kutsuti öösel Toompeale. Panga nõukogus tekkisid lahkar
wamised. Uus kurss kuulutati wiilsa eile kell 12 paewal.

Valitsuse poolt lawastati kroonitukuta
«ise kampaania niimiisi, et see ?Sik saaks
Otsustatud ja läbiwiidud kesknädala homMikuks, enne kui pealinn unest ärkab. Kella
8 ajaks pidi kõik malmis olema.
Kui hommikul kella 5 ajal krooni as
jus lõpuotsus langes, kutsus malitsns
Eesti panga direktorid
Toompeale,
et neile teatada krooni määrtuse ümberhin
damife otsusest. Panga juhid aeti woodist
mälja ja «arsti olid härra Kaarna ja M
mifild Toompeal, kus neid informeeriti käi
gest sündinust.

Kella ajal hommikul saabus Riia
rongiga Tallinna ka Eesti panga president
Mln Jaakson. Selleks ajaks oli juba foffu
kutsutud

Eesti paaga ttaitfogtt,
kes pidi wormilise otsuse tegema krooni
wäärtuse madalamaks hindamiseks. Panga
nõukogu koosolek, millest «võttis osa ka
majandusminister, kestis kawatsetud poo
le tunni asemel aga umbes 4 tundi, kuni
kella 12-ni pSewal, sest koosolijate keskel
tekkisid Kchkumineknd kroonikukutamise «or
milise külje asjus. Juba riigikogus rõhu
tati, et «valitsusel ei ole õigust oma müäru
sega seadust muuta ja sellele on ka EeSti
pangas tähelepanu juhitud. Lõpuks pikka
de arutuste järele olemat enamus siiski ot
suStanud «valitsuse sammu heaks kiita. Wä
hemuseSse jääjad esitanud oma eriarnmmi
sed.

Sellega oli siis
krooni kurss lõpulikult
kukutatud.
Ta uueks tasemeks määrati Ms eesti
kroon 1 rootsi kroon. Naelsterlingi
kurss tuleks krooni uue «väärtuse jumes
19,4 5 ja dollari kurss 4,60. Sellest anti
kohe telegraafiliselt pankadele teada. Sellest
silmapilgust peate polnud enam «vana kroo
ni, «vaid nüüd on uus langenud kroon.
Erapankadele oli juba kolmapäeva
hommikupoole käsk antud, et nad peamad
kõik oma «välisraha taganmrad Eesti pan
gale eelmise päetoa madalate kursside
ga üle andma. Vesti pank tegi seega «veel
«viimasel silmapilgul «valuutaga oma „sh«i
ti".
Elewns pankades.
Paljud erapankade juhid «või ametni
kud istusid öö otsa riigikogus, oodati, mis
saab kroonist. Sedasama ootasid ka mit
medki hoiusumntade omanikud riigikogu
rõdul.
Kulutulena lagunes krooni langemise
teade kesknädala hommikul Tallinnas laialt.
See tekitas mitmeski pangas elewuft. Hoiu
summade omanikke tuli rohkemal armul
oma rahale järele, et selle eest meel midagi
osta. Eriti Vähemate hoinsummade oma
nikud olid elawalt oma rahanatukest pääst
mns.

Rahaasntised suutsid kesknädalal kõik
nõudmised rahuldada.

raskemaks.

Ma ei oska ette kujutada, kuidas majanTartus Pööraselt suur tung
äridesse.

Kroonikukutamise tegelik läbiwiimine.

Algas Järff klulaMbusk tõus.

reform hariduse alal ees, mis Pidi andma
kokkuhoidu, ja teine suur reform kogu riigi
aparaadi koondamise alal. Need on kakS
suuremat reformi, mis wõiwad meile kokku
hoidu anda.
Kui läheme edasi selle osa juurde, miS
käsitab neid abinõusid, kuidas Parandada
seisukorda, .siis selle raamatu ülesanne oli
peaasjalikult ette maalida wäga tume Pilt
möödaläinud aasta eelarwe kui ka kaesolewa
aasta eelarwe kohta.
Siis minnakse teise ülesande juurde ja küMakse, kus on need abinõud, mis olukorda
Parandaksid? Raamat toob wälja seda, et
ainus abinõu on kroonikukutamine,
Nüüd küsime otsekohe, kas see krooni kuku
tamme õieti aitab meie eelarwet? Siin on
selle kohta wäga lühidalt toodud ette mõned
andmed, ja siit näeme, raamat loodab sel
lest eelarwele isegi kasu. Ta loodab kasu,
aga siiski ta toob ühe arwu ette ja ütleb,
et waadake, eelarwes on otsekoheseid sum
masid, mis wälisrahas tuleb katta, üle 4
miljoni krooni. Kui kurss ainult 35% alla
wiia, siis see teeb suurema waljamineku eel
arwes. Ma arwan, et kui lähemalt waa
data. siis ei ole see ainus summa, mis suu
rencb eelarwe seisukohalt waadatuna, waid
eelarwes on wäga Palju ametiasutusi, kus
on ette nähtud summasid, millega ostetakse
wälismaalt kaupu, mis kindlasti lähewad
kalliinaks krooni allawiimisega. Neid sunr
masid on wäga Palju kaitseministeeriumil,
teedeministeeriumil jne. Need summad wõi
wäd tõusta umbes 4 miljoni kroonini. Sel
lega teete teie eelarwe täitmise weel palju

Peale krooni kukutamise teate lewimist
algas Tartus suur rahwatung kauplustes
' se. Eriti suur oli see tung riidMuplustes
se, nurjandusühisusse ja muudesse suurema»
tcsse äridesse.

Wäga palju uõuti ka suhkrut, mille ta
gawarod öeldi wa.rsti otsas o lewat, n n st
auti seda ainult kilo ja poole wiisi.
wäiisem semust. Arwestades neid umber endise
krooni wäärtusc peale, oleks 99 senti wordne ainult
Mitmed kauplused on kaubahi-ndu tost
64 sendiga. Seega saamad krooni langemisel pök
nud.
Tõusnud olid vaud- ja pleökkaupade
lumehed wõi eest 83 seM asemel ainult 64 stnti
hinnad
10% ja rohkem. Suuremaid avti?ehx 19 senti wähem wi «aremalt. Selle sttmes
on arwestatud, et senine preemia jääb ära, sest ; leid ei määdud üldse.
nui wäärtusega sendid, mille ostujõud 35 protsent»

Ostukaupade hinnad ker
kiwad.
Esimesed, kes kroom kursi langemisele waluutamaks kaotati ära Ja ühes sellega kaob ka
reageerisid, olid muidugi kaupmehed. Kol sissetulek, millest senini preemiat maksti.
Teated Eesti krooni lange
mapäewa hommikul korjati manad hinna
Krooni kihutajate poott seletati, et wahetali'
misest
sedelid akendelt ära ja hakati kähku uusi tusknlud
suhteliselt wähenewad, kui kroon on oda
hindu mälja armestama. Enamasti tehti wam. Siin olgu tähendatud, et wäheaeda wõimad - JÄfttuii eble Tallinnast kogu maailma taicvli.
seda õige lihtsalt üks kolmandik manale - kalud föß randteen»ee fa ekportsölide kobtortkst hW4med-wäl!Dched olid lÄitanud isegi oma
hinnale juurde ja asi tahe! Inda paar - l»»e **m#4 kui tSsteta sa ttmtades rfw^qs^';tMpSowaks- siia, kes oma fil
WÄmch end Ms. Md «eoknln la««adel
tundi pärast riigikogu otsust nõuti mõnedes MchMd
kmdlasti suureneb, seda makstakse waluutas. Wj /maga jälgisid seda sündmust riigikogus.. .'
Tallinna 4 senti suhkru
saa. stuWst uMstalltnslulpde «ahene
kilost rohkem, kui eelmisel õhtul» Reis äri
lmseft. Sstr kirst iM«t. js
M Pnna Eesti panna
meestel, kel on suuremad laod kaupa preemiate ärajäämisega 13 senti kilolt, siis on ste
: komissariks.
wolg u wöetud, on isiiüd muidugi lõikus. kaows, mis panebmötlema. etkas ei ale wihma
käest satutud räästa alla?
fitwMtt kulutanrije eel käis rüaikvAU kuwaaris
Tallinna suuremad äriettemõtted hakka
nende keskerakondlaste masseerimise, keda Ahel
sid kesknädala hommikul inmentuuri tegema,
Ärew pgev» prowintfts.
möi teisel põhjusel peeti kõikmvatets. Neil on siis
'et sel põhjusel uksi sulgeda ja mitte müüa
riig»teeni«U»fes tõotatud kõraepakaalisi kohti. Elle
lMMdest saabunud. Leadeiel teatkqi jnba rääkida, et M. Puna nsmetaMWat
kaupu mana hinnaga, kuna teada oli, et
kroon langeb. Nii alga? imventnur ETKts oli» Ww&alftue päMv jeil.. lvtiga ikem.
lamissiteilõ Eesti paaka» milline koht
juba hommikul peale ja kestab nädala lõ HommKul -saabttftd' Tallinnast - telefoni tee! ott kokkuhoiu fihiqa juba ammu waba.
puni. Alles esmaspäemal hakatakse kaupu teated kroonikuvsi-umberhindmnisest, mis !e
mälja saatma, kuid siis juba uute hindadega, -wisid kodanike seas WMlona. Traadi teel
Läti ei järgne Eesti
sa WMutt käidi teateib parimas kvoonikur
nagu seletati meile ETK juhatusest.
Ka Tallinna majandusühisus lõpetas si kohta kohalike ajalehtede toimetustes ja
eeskujule.
,varsti hommikutundidel müügi ja hakkas te pankades, kuid sealgi ci teatud midagi kind
lat öelda.
gema pooleaasta inmentuuri.
Rii a, 28. juunil. Läti Valitsuse ring
Puhk ja Poegade suuräri müüs kesknä
kandades kui ka majanduslistes ringides
Wa-rsti
kogunes
kauplustesse
evakarralidala hommikul kaupa piiratud määral ai
seletatakse kindlalt, et Läti mingil tingimisel
nutt üksikutele manadele ostjatele kaup M voWesti ostjaid. Griti suur oli nõud Eesti eeskujule rahakursi allawiimisel ei
mme
suhkru
järgi.
Alul
kaupmehed
andsid
meestele. Tarmitajaile ei müüdudki enam
suhkrut Wo wiisi wana hinnaga, Md wars järgne. „Jaunakas Sinases" tuuakse pikk
kaupu, kuni selgusid nned binnad.
artikkel pealkirja all „Eesti algas kardeta
Tallinna poodides oli elewus eilse päe ti lõpetasid üifbfe müügi. Swnmti kadusid
wat mängu".
MMigiK
miÄned
muud
kaubad.
ma jooksul «äga suur. Inimesed jooksid
Riias täna Eesti krooni ei noteeritud.
müÄa kauplusi ja püüdsid meel osta, mida
NdvM walitses ärielus täielik segadus.
aga keegi kätte sai.
Gks näeme, mis toomad lähemad päe
Majandusministri seletused.
mad?
Mis talumehel loota on?
DStukaupade hinnad, mida tema tar
mitab, tõuseumd nüüd kõik kohe tund««walt.
Sool, petrooleum, ra««d jne., need lähemad
«Md kõik kallimaks. Väetiste kohta oli
juba eile kitulda, et fltperfosfaadi kott, mis
seni maksis 4 krooni, hakkab nüüd maksma
5 kr. 40 senti ja shiilisalpeeter, mis maksis
8 krooni kott, hakkab maksma 10 krooni 80
se««ti. Niisama on lugu ka paljude teiste
ostukaupadega.

Kuidas kujuneb wöi hind
Mrast krooni kursi langemist
ringides arwutatj ette, km
das kujimcb mett wõi hind, nüüd kus on kroon
langenud Rootsi krooni tasemele. Arwestns oli

järgmine: üks Ä«Me shilling ütteks maksma dm

ftenufe krooni juures 97,5 senti senise BB sendi ase

mel. Keskmiselt wõtts saada wõi

tünnist praegu 52 shillino.it. Endise klirsiga oleks

wõi hind tulnud sentj kilo, kuhu juure arwa

tes 39 protsenti preemiat oleks põllumees saanud
wõi kilost 83 senti.

Langenud kursiga saadawat wc
luutat ümber arwates Eesti rahasse, tuleks wõi

kilo hind 99 sertti. Suid need ott fiis inda lange»

Seakasvatajad!
Müüme peekonsigade kasvatajatele kohemaksetava raha eest jäme
dat rukkijahu kuni 100 kg. sea kohta hinnaga 8,5 snt. kg.
Rukkijahu saavad ainult need seakasvatajad, kes varem pole jahu
saanud.
TeHimistega ja järelpärimistega palume pöörata järgmiste- eksport
tapamajade poole: Ühisus Eksport tapamajad", Tallinnas,
Ühtsus apamaJad"rTartns,
Ühisus „Vdhma Eksporttapamaja", Võhmas.

dusminister mõistab siis eelarwet täita.
Heaksime Peatuma selle juures, et meie rii
gil on suuremad summad wäliSmaalg maiKS
ta. Wäljaminekud waluutaS ulatuwad 4
miljonile, rääkimata fõjawõlgadest. Wiima
feid on Pikendatud. Igatahes praegu on
riigil kohustusi Ae 100.000 miljoni kroom.
Edasi on kohustused eramajandusel wälis
maale, kaubandusel ja toöswsel umbes 40
miljoni krooni ümber. Waadake, meie ko
hustuste kogusumma ulatub niiwiisi 140—
150 miljonile kroonile. Kui sealt wõtame
35%, siis saame summa, miS on üle 50
miljoni krooni ja selle summa peame Eesti
rahas wälja andma. Meie põllumeeste era
laenud ei ulatu selle summani ja
oleks siis juba õiglasem, kui riik wõtaks Äl»
toitluse sendini nende toõlad.
Siis ei läheks see raha wälismaale, waid
oma kodanikkude kätte.

Avwatakse, et ekspordi ala läheb nüüd
õitsema, et wõi läheb mis luhinal wälja ja
saab ta eest kõwa hinda. Aga imelik asi,
kui waatame teisi maid, Soomet, Rootsit,
Taanit, siis näeme, et kuskil kohal ei ole see
ival uuta allawiimine suutnud põllumajan
dust aidata, iva id
ikka on wõetud Preemiatesüsteem abiks.
Tähendab, see süsteem, millest arwati, et ta
päästab põllumajanduse ära. ei ole paast?
nud. Ja nüüd teie arwate, et päästate põl
lumajanduse ja wõite preemiad ära jätta.
Eksite. Siin toodi ette, et waadake. kui pal
ju wäliskaubandus on tagasi läinud. Aga
selle üle ei Pruugi sugugi imestada, see on
sündinud kogu i-lmas. Kui siin toodi ette
andmeid wõi iväljaweo kohta, siis tähendati,
et siin ei ole süüdi karja halb toitmine, ega
muud mõjud, waid süsteem on halb. Aga
Taanis on karjasaaduste wäljawedu wähe
nenud 10 prots., Soomes samuti, kuid Lätis
-ainult 5 Prots. ja Lätis maksab sama siis
teem mis meilgi. Leedu kohta öeldakse, et
see on ilmamajanduses oma seisukoha poo
lest üks parematest ja Leedu on kulla alusel.
Edasi wõi ts küsimuse üles seada laenaja
seisukohale asudes ja see on küsimus, mis
inimesed ajab üles, paneb lootma, et kroon
kukkudes alla 35 prots., annab kergendust.
See on tühi pettus, selle eest peab hoiata
ma, et Pärast ei tuleks riniugust nähet nagu
Soomes, kus hakati nõudma inflatsiooni, et
kuigi seal 40 prots. rahakurss alla wiidi, ei
saanud laenajad sellest kasu. Sest ega sis
setulekud ei tõuse. Wäliskaubad tõusewaö,
elukallidus tõuseb ja pole raha, millega lae
nu maksta. Meie krooni aluseks tahetakse
wõtta Rootsi kõikutvat krooni ja ennast si
duda wõõra rahaga. lWahelhüüe.)
See oli omal ajal kõige suurem eksitus, et
«reie sidusime endid Inglise naelaga
ja lvahetasime rahatagalvarad Inglise pabe
riteks ümber. Aga tookord oli see samane
härra, kes meile nüüd nõu annab. see. kelle
nõuandmise peale tehti. -(Naer. Wahel
hüüded.) Meie uskusinre seda härrat, seesa
ma tark härra andis siis nõu ja mõjutas
Eesti panka selleks kaasa, et meie kõik oma
rese rwid paigutasime Inglise naeltesse.
(Wahelhüüe.) Selle tagajärjel läks kaduma
umbes 7 miljonit krooni. Ja km nüüd sa
ma härra tuleb teist nõu andma, siis ma
kahtlen ta nõuandmise juures, ic st ta üks
nõuandmine oli meile maga kahjulik.
See materjal, mis nmlitsus esitas, see ei
ole erapooletu ja asjalik materjal, waid see
on wäga suuri wigu täis ja andmed temas
on sihilikult ette toodud.
Keskerakond laguneb.
J. Masing teatab, et ta keskerakonnast
lahkub ja erapooletuna riigikogusse edasi
jääb.
Kroon kukutatakse.

Asutakse hääletamisele. See sünnib ni
meliselt. Juhataja hüüab nimesid ja saadi
kud wastawad: „Poolt", ~wastu". Esimese
na hääletatakse J. Soots'i wormelit. Poolt
on 42 ja wastu 48 häält; seega tagasi lü
katud. Wastu hääletasid koonduslased,
keskerakond ja üks sakslane, kuna wenelased
Preemiad kaowad. Raudtee weotariifid Nõrgendamisele
erapooletuks jäid.
Majandusminister P. Kurwits kirt ja majade üürid linnades ei tohiks praegu
T. Kalb u s e krooni kukutamise wor
meli poolt on nimelisel hääletamisel 47 ja
sus kesknädalal kell 1 ajalehtede esindajad sugugi tõusta, ütles minister.
Raildtee weotariifid tulelvad ligemal wastu 4b häält, seega on see wastu wõe
oma juure, kits ta ütles:
ajal
tõstmisele. Neid tuleb wiia tagasi nn tud ja kroon kukutatud. Poolt hääletasid
Wabariigi lvalitsus on otsustannd lroo
kõrgele,
kui nad olid kahe aasta õest. koondus, keskerakond ja üks sakslane.
ni wäärtusega alla minna. Seda on sundi
K. A s t (sots.) hüüab koha pealt: Ainult
Selle
tagajärjel
tõuseb ka metsaweo ja wõi
nud tegema riigi- ja eramajanduse seisu
2 häälega:
weo
tariif.
Samuti
tõstetakse
metsa
kan
kord. Allannnek toimirb Rootsi krooni ma
Kell on juba 5 hommikul. Nõutakse
dalamale tasemele. See oleks umbes 34 n u r a hafi d.
koosoleku lõpetamist. WAisminister Zl.
Eesti krooni langemisest teatatakse täna Piip soowitab siiski päetvakorras olewad
35 prots. senisest krooni wäärtusest. Siiski
ei ole Eesti kroon edaspidi seotud Rootsi rahtvasteliidule, et meie majandusliku seisu kiired eelnõud weel wastu wõtta. Otsusta
krooniga, waid wiiinane on ainult piiriks, korra tõttu ute ei jõudnud enam kroom hoi taksegi koosolekut jatkata.
milleni Eesti kroon wõib langeda. Edas da senisel tasemel.
Juhataja teeb waheaja, mis kestab kella
Nüüd tuli jutuajamisetuppa ka Eesti 146 hom.
pidi tahab lvalitsus hoida krooni stabiilsena
ja mitte rohkem alla nunna kiri Rootsi panga President J. Jaakson, kes seletas omalt
Selle järele wõetakse esimesel lugemisel
poolt:
kroon on langenud.
wastu mö»e wälisriigiga sõlmitud kauban
Eesti Pank on olnud alati arwamisel,
See seisukoht on ka riigikogu Poolt tea et krooni kurss, tuleb hoida seaduslikul alu duslikkude kokkulepete muutmise protokollide
esialgselt maksmapanemise seadus ja tolli
tawaks wõetud.
sel. Seda on ta ka praegu. Aga Eesti Pank tariifide maksmapanemise seaduse § Z muut
Eesti pank ott astutud walitsuse seijuko peab talitama koos walitsuse ja riigikogu mise seadus.
ha täitmisele. Eesti kroon on täna noteeri tahtega. Eilsest walitsuse ja riigikogu ot
Wiimase seadusega antakse walitsnsele öigns
tud wõrdseks Rootsi krooniga.
susest on panga nõukogu ja juhatus aru kuni 1. weebruarini 193!?. a. innuta tolle ja
neid ka alandada.
Uue korralduse puhul kaotab makswuse saanud, et kroom kurss tuleb wiia madala
Weel kaks koosolekut.
male
tasemele
ja
seepärast
on
ta
seda
ka
senine 15-protsettdtline waluutamakS ja
Wälismmistri A. Pi i p'i ettepanekul pee
teinud. Meie reserwid wõimaldawad takse weel kaks koosolekut. Lõpulikult toodi
ühes sellega ka preemiad wäljawookaupadele
krooni
hoida sel madalal tasemel.
kolmandal lugemisel ivastu kaks ülaltähendatud
kaotvad otsekohe tänasest päewast.
Kui Rootsi kroon peaks edasvidi weel seadust ja Eesti-Kreeka kaubanduse- ja laetoan
Edasi luges minister ette pika tiiki oma langema, siis panga nõukogu on otsustanud duse koutveuisiooni mnuimise kokkuleppe kinnita
eelmise päewa kõnest riigikogus, kus räägi Rootsi krooniga mitte kaasa minna, waid mise seadus.
takse sellest, kas krooni suudetakse hoida lan hoida Eesti krooni tänasel tasemel.
Riigikogu läks laiali.
genud tasemel. Tema arwates peaks seda
stmdeta-ma teha.

Waluuta- ja kaubanduskitsenduste kohta
Saaremaa piiritusekuningas
tähendas minister, et need peawad praegu
tabati uuesti.
jääma alles. Nende kaotamine wõib sündi.
Saarentaa piiritusekuningas Woldemar
da järk-järgult.
Hindade tõusu -ärahoidmiseks . peab . hin . W « ii gi n s tabati paari päewa eest Kihel
da dekom-issar jätkama tegewttst, ütles mi « , fonitah,. !itid; põgenes.. öösel sealsest wangi
nister. Paratamatu hindadetõustt iuwb katnbrist. Teisipäewal wbati ta uuesti Ku
muidugi. lubada, Wnu arwates leib, liha resaares.

T. Kaldus (kesker.) tegi eitepaueku riigi
kogu wastalgauud erakorraline istungjärk, mis

kestis ainult ühe öö-päetoa. lõpetada.
Koonduse ja Keskerakonna häältega wõetayeg!'

see ettepanek wastu ja riigikogu läheb lamlr
Waheajal toõimaldatakse töötamine tvälrs-. rn«
gikaitse- ja. redaktsiooni komisjonidel. 'Selle ja»

rcle lõpetab juhataja koosoleku, kell. «-25 aun
kesknädala honnnikul. Seega kestis too rtig«
gus toahetpidamata umbes 18 tundu

Jsf»i Teatata"-
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Dwluhooned MausamakS-

Sundmäärus ehituste kohta.

Jänedal oli hooaete wärwimise kavsvS.
Järvamaa põllumees ja perenaine! Aastate vältel on olnud
sinu truimaks sõbraks ja nõuandjaks Järvamaa häälekandja

Jilrvo Teataja"

Ära unusta, et lehe saamisel poole aasta vahetusel ei
tuleks vahet.
>« »

lil

lähemast postiasul. ehk tellimiste vastuvõtjate kaudu kohtadel
„Järva Teataja" on ainsamaks maakondlikuks ajaleheks ja ta
ei tohi puududa ühegi järvalase lugemislaualt.

Hiljuti peeti taluhoonete wärwmnse tn iv
sus Jäneda pSllutäöksskkooii juures. Osa
wõtjaid oli ttgitM ja Kaugelt poolesaja üm
ber. Kuulati praktilisi näpunäiteid wärwi
mis»tüöde alalt soomerootsi-, mineraal-, be
toon-, lubja-, kohupiima- ja Sliwärwidega
ja tohhj La praMisi wärwmüstöid suure in
nuga. Eriti huwttaw oli soome-rootsi wär
wi keetmine „wabaõhukäögis', Jäneda mõi
sa rohuaia Lõrwal puude wahele mäenõlwa
kule kaewatud koopas. Kahte suurde kat
lasse pandi energilise inseneri Welbergi nä
prmäidote kohaselt küll „wedelat ja paksu"
wett, rukkijahu, rauawitrioli. kübara
musta ja wärwimulda. Wärwi walminedes
asuti seda kohe uuele katusele ja seintele
Peale määrima. Järgmisel Päewal kiirgas
wärskelt wärwitud maja kui lväikene mui
nasjutuloss" Jäneda roheliste puude wahel.
Jääks waid soowida, et meie ühetoonili
selt halle talumaju ka selle wärlmga natu
kenegi noorendataks ja wärskendataks.
Wärw on wastupidaw ja mis kõige tähtsam
praegusel kehwal ajal odaw. Ruutsülla
wärwimine tutÄ maksma waid 10—12 snt.

Wöeti wastu nraawolikoaus.
kergesti süttiwaid aineid nagu linu.
Wiimasel maawolikogu koosolekul wõeti was
tõrwa j. m. s....Püsti aragu
tu sundmäärus ehituste kohta lävwamaa ale katit.
asmvatest hoonetest wahenmlt 20.V m. I« naa»,
wikkudes. Awaldame sellest tähtsamad osad.
viutivnt Ivabemalt la,o m. kaugusele. .
Määruse alla kuuluwad tõi? ehitised älewik
' K-a»> wöib rtitirto »"<' ""*«
kudes, mis ei ole tunnistatud suwitus- wõi ra
wiimspaikadelkS ning Mades. talukohtades, wä't*i istut-». W*mto
ja arwatud awalikud ehitised.
lui 600 m >. il- tee piirkonnalt. >vaSHW»It
Uute uulitsate rajamine, ehitiste püstitami 40 _ 2 ftiafi t°° »iirs°nna« ninfl 2.0» «•
ne, nmberehitiste, juure- wõi pealeehitiste ning
z 3 tee pilvwnnast Maanteed seadus
kepitaalpa randust' teostamine, weekaewude.
rajsklvee- ja wirtsaauknde tegemine, wajawad
iildine pikkus ei tohi 33,5 m.
sellekohast ehitusluba.

Ehitusluba ei waja: mittekandwate seinte

ehitamine ja kõrwaldamine, seinte krohwimine,
woode oda mine ja wärwimine. piirete ehitamine,
wöiksemate paranduste tegemine, nagu: katuse,

uste, akende ja Põ—"date juures; ehitiste lum
mustamine.

Ehitaja, kes ehitisi alustanud ehitusloata, on
kohustatud sead usewa? tase lt teostatud ehitisi
kõrtoaldama.

Ehituste teostamise loa saamiseks esitatakse

wallawalitsusele soowiatvaldus ja ehitustöö

Tuletakse 7 klasft komplekti, atvatakse juure T»rt
kool oli jälle Taqawara õpetajat maa
kooliwalitsuse juure «neli et jää.
Maawolikogu koosolekul teifipäewal oli dusministeerium. Seda aga wastuwöetud
tähtsamana Päewakorras kooliwõrgu kinni kooliwõrgu muudatuste kawaS ette Pole
tamme. Haridusnõukogu poolt on ettenäh nähtud. Wõid ka arwata, et klaSsi komp
tuö kooliwõrgus riba muudatust, mille taga lekki sulgemist ivast et tule.
järjel suletakse 7 klassikomplekti, awatakse
Selle järele kinnitati kooliwõrgu muut
juure 4 komplekti.
mise kawa järgmiselt:
Nende muudatuste juures oli sõnawõt
A g e r i kool awada sama klassikomp
mist ainult Tori kooli pärast, kuS ettenäh
lekti juures 4. klass. Tori kool sul
tud 1 klaSsi komplekti sulgemine. K. Luuk geda 1 klassikomplekt, jääd 1 komplekt.teod ettepaneku siin sulgemist mitte ette
Einmanni kool awada juure 1 klas
wötta, ja soowitab selle asemel Taikse koolis sikomplekt, hakkab töötama 6 komplekti.
ühe klassi komplekti sulgeda. Särewere Müüsleri kool sulgeda 1 komplekt,
wallawanem J. Lossmann leiab aga, et jääb töötama 2 komplekti. Koigi 6-kl.
Taikse koolis klassi komplekti sulgemine kool awada juure 1 komplekt, hakkab
üldse kõne alla tulla ei saa, kuna siis siit töötama 6 komplekti. Walasti kool
ümbruses weel halwemasse olukorda jääb. awada sama klassikomplekti juure 4. klass.
Maakooliwalitsuse juhataja W. Krabi Põh
Liigwalla kool awada juure 1
jendab Tori koolis klassi komplekti sulgemist komplekt, hakkab töötama 2 komplekti 6
settega, et siin laste arm seaduses ettenäh klassiga. Rake kool sulgeda 1 komp
tud normi wälja ei anna. Kuigi otsustada, lekt, jääb töötama 6 komplekti. Nõmkü
et kool endiselt töötama jääks, wõid arwata,
la-Koigi kool sulgeda 1 komplekt,
et haridusministeerium seda otsust ei kinni jääb töötama 2 komplekti. Tamsalu
ta. Hääletamisel kolme hääle wastuolekul kool sulgeda 1 komplekt, jääb töötama
otsustatigi Tori koolis sulgeda üks klassi 8 komplekti. Tud te Jalgsema ja Wahu
komplekt. koolides awada sama klassikomplekti juures
Edasi otsustati kaotada allesjäänud ta
6. klass. Karinu kool sulgeda 1
gawara õpetaja koht. Nii enam maawalkt komplekt, jääb töötama 3 komplekti. Ws h
fuse juure tagawaraõpetajaid ametisse üldse m uta kool sulgeda 1 komplekt, jääb
ei jää.
töötama 2 komplekti. Paide linna algk.
Tõsteti üles ka Türi algkoolis ühe klassi
awada juure t klassikomplekt, hakkab
komplekti kaotamine, mida kawatsewat hari- töötama 10 komplekti.

Lehtmets» kiila Albu. Reopalu talud Kirna walda.
Maawolikogu teal sarnased otsused kohalike elanike
soowil.
Lehtnietsa küla elanikud esinesid möödu Saare, Maantee, Ellu, Pearna, Rajasaare,
nud talwel maawalitfnsele palwega, et ta. Marjamaa, Mäe, Kiilu, Oru, Kalda, endi
hendatud küla Ambla walla küljest eralda sest Risti kõrtsi maad ja Kiilu maadest pla
taks ja Albu walla Mlge liidetaks. Pea neeritud maakohad nr.nr. 15, 16, 17, 18
mise põhjendusena toodi ette kooli küsimust, ja 19.
mis Albu wallas olles palju paremini la
Nii saab Albu wald maad juure 466L4
heneks.
ha,
63 elanikuga. Maa on hinnatud 660,81
AnGla wallawolikogu seda küsimust ha
puhtakasu
rublale.
rutadeS asus eitawale seisukohale. Leiti, et
näiteks ametiasutustega läbikäimine raske
Peale selle otsustas maawolikogu siss
maks muutuks. Albu wallawolikogul Pol kohtuministeeriumi ees soowiawaldusega
nud aga midagi selle wastu. et Lehtmetsa esineda, et Wäätsa wallast eraldataks ja
Albu külge tuleb.
Kirna walla Mge liidetaks järgmised ta
Nii jõudis küsimus maawolikogu ette. lud: „Waraksaare" (Reopalu A), „Tagasaa
i Wastawaid põhjendusi ära kuulates, otsus re" (Reopaw B), ning Reopalu kõrtsi nr,
itattgi Lehtmetsa küla elanike Palwe jaata A—l. Kokku saab Kirna juure Praegustel
> Walt otsustatt.
andmetel 26 elanikku, maad aga 159,87 ha,
Albu külge lähewad nüüd eelolewast mis hinnatud 625,02 puhtakasu rublale.
eelarwe aastast, s. o. 1. aprillist 1934. a. Waldade piiride muudatus teostuks ka sel
järgmised talud: Weski, Lehtmetsa, Suure- les osas 1. aprillist 1934. a.
Paide linnawolikogu koosolekult.
s punkti 20 minutina.
_ Paide linnavolikogu kooSotlÄtut peeti esmas

päeva õhtul. PäewaVorvas eriliselt tähtsamat
polnud. Wolinikud tulid koKu kvisält. sospärast
ei saadud kooSõstkuga kohe alustada. Lõpuks
Zuli isiisTi tarvilik arv kdKu, ja li tocckinikuga
ailgaS koosolek. See läks libedalt, 20 mmutifta
arutati 6 punUi läbi. Koosoleku juhataja muub
TOT konstateerib ühel häälel wastu wõetud.
„.DWna omanduseks antud maast otsustati
evitußrunt müiia R. Summerile, end. lärtva
Mmmõunttule ja praegusele Porkuni kurttum
made rooli juhatajale. Krundi eest. mis asub
uut. ja millele maja juba aastate eest
püstitatud, tmsb maksta 283 kvooni.

J. Rosenbaumi palme Laia ja Kivimurru

uulitsate nurgal asuwa maariba obrvtAe saam
st asjus rahuldati.
K. Tannebaumile anti luba Kalda uid. asu
vat aiamaad Tallinna notar Muttkaseile 200 kr.
eest müüa.

Anete E.rdlale otsustati müüa tema kasuta
da olew linna renditalu. Tälvst. miS suur 1B
ha, maNsab ostja 3000 Pr., 1000 kr. Otsekohe ja
2000 kr. toite aasta jooksul.

Karl Guntmannile anti luba oma kinnis
warale Põllu uul. nr. 3 teist oAigatsivoni teha,
1600 kv. suuruses. Gstmsne oli 3000 kr.

Riigi poolt linna omanduseks antud maade

tuludest otsustati SOO kr. määrata linnamajade
remondiks.

Ringi ümber Järwamaa.
Surnuaiapüha ja suur pidupäev» Peet
ris. Eelolewal pühapäowal on oodata
Peetrisse suuremat rahwakogumist. Pee
takse surnuaiapüha, samuti on suweleeri
õnnistamine. Hiljem järgneb kirikla aias
jpidu ühes loterii allegri ja mitmesuguste
lõbustustega. Õhtul on aga kirikla Pargis
Vabaõhuetendus, kus Paide tegelaste
poolt ette kantakse müsteerium „Kristofse
jtus". Hiljem järgnewad õhtused lõbustu
pd seltsimajas.

Hoolealune tungis wallawauemale lal
lale. Esna wallawauemale tungis walla
walitsuse kantseleis käsitsi kallale walla nais
hoolealune K. R. ja lõi tal arwelauaga
meriseks silmakulmu.
Ambla põllumees murelik. Kestwa ja
pikaldase põua tõttu on Ambla ümbruskon
nas, eriti Räsnas, hein nii kehw, et ei sünni
niita. Ristikhein on kõrbemas. Rukkipõl
lud peksis rahe puruks ja ülejääwa osa rik«
kus külm. Wihma puudus on äraaMama-

wõib kawseksrda kasutada elurulMndeks.

Weekaew peab olema wahemalt 100 m. tau

guse? ?lo settide kaewildest. - tallidest, imMa- ka

wusoga. Kui selle aja jooksul ehitusega pole
liku soojviatvaldusega uuendatama.

kindlast ja niiskust mitteläbilaWwast matevja-

Ehitusluba antakse wöha kaheaastase maks

algust tehtud, peab ehitusluba sellekohase kirja

Ehituse järelwaatuS toimetatakse wallatva
litsuge esindaja poolt. Samuti on wallawaliksu
sel õigus korraldada särelwaatusi omal alga

Klosettide kaewud olgu massütvse laega nmg

olgu puhastamiseks auk. wähemAt
0,60 m. igatepidi lai, tvõi ümarik 0.60 m. t<m*
mõõduga, mis kinnitatud tiheda Kahekordse luu
giga. See osa kaemust peab olema tvaTjaspoot
maja alusmüüri. Kaewu põhi ja seinad tutettwfr

DaHa-Razzakõrwe weeühisus
Ehitisi püstitataqu wähemalt 8 m. klassi
teede piirkonnast, kui asula e-yitusplaan seda
attoab teaewust.
wcKjaspoolt isoleerida 16 fm. paksude satvlkihrga.
teisiti ei määra.
Kfntomife koosolek täna.
Kaetvu põhjale peab andma kallak puhaStusaugu
Puust elumajade wahel olgu wähemalt 13,0
, Tänaseks oit ikoKu kutsutud Tapa— m. ning seda wahet ei ole lubatud täisehitada. poole.
Hoones asuwa öhukloscti muStusekaewuft
Manakõrwe woeühHiche asudaimise koosolek.
Nelinurgas 25.6X26 6 m. on lubatud puu
Woeühilsche pibckmda on a-rwatuld ha hooneid ehitada teineteisest ükskõik mis kauguses. peab toi ima õhutovu lähema korstna wentilat.
puuhoonetega mõni hoonetest siooni lõõriSfe.
maod RamMvwe Ma uiny Täpa a-sun Satub
täieliselt wõi osaliselt iilal märgitud nelinurga
Raifstvee ja wirtsaaükude ning sõnniku ruu
deche hewa- ja Karjamaid, riigi tagawara piirjoonest wälja, siis peab hoone teistest 13,0 mide põhjad ja seinad peawad olema kindlasti,
maad ja Tapa Uma karjamaad Nii kuu- m. eemal olema.
niiskust mitteläbilaMvast materjalist mug peu
Sepikodasid, suitsusaunu, vehesid ja muid kui
tvad olenra kindlate kaantega. SBtct
Kub wooMche iMmeiks «a Tapa lnm.
watusruume, samuti >?a puust ehitist, milledes
saaugud tallide juureS olgu tviimaStega k«id
Wosichilsuse astchamwe ja kva-awide kae töötatakse ümber, walmistatakse wõi hoitakse late
torude läbi ühenduses.
wamvne Wheb maiksmä 950 kr., kusjuiures
Kyodedäkse rMMIe boeduiseZe 506 kr. suuru
ses summas. Osam'ÄW>est bulleb koKu 450
Esnas hakatakse turgu pidama.
krooni. ...
Poaile psaVvaÄvi siSsotHmbamist wõimal-»
J.-Äaani tura kolib. Wallawalitsustele anti luba ki«daiwad wiAhemad havubvatvid aSjaosMste
maa täiMffu kuiwatamist.
niswarasid miiüa. Rammale tulewikus kool.
RSsand ou audeks annud,
andku ka ,-Fwa" äriiuht.
Paide idavw. Ähis. „Jwa" äoijuiht sm
neÄ päiwC HrMÄse kirja:
~Miga aüMimb Mstchat-aija:
Tahan ibeÄe teatada ja teilt paluda cm
dÄks alWvAnewat. Umbes 6 aastat tagasi
ellades Paides ja olles piDoselks poisikeseks,
käisin taie äris. LSlvsin ärist ilma vaha tasuMaia wälja, wMes lõaasa Mi lköit ja 2 kaus
itiffict Müd tean, et tegin seda rumaluses,
W olen nüüd teibnub Jeesuse. Dahan käia
Tema järel ja hoida, et s>üda oleks puhas ka
inimeste wastn. Issand on andnud mulle
seda andeks ja sellepärast pakun, et ka teie
seda mulle andestxMte. Kui teie mulle
annate andeks ehk baihate midagi Kolda
pailun kirjutage." .;
Järgneb nimi xa MM aadress, mis
näitab kirja saatja eMohla Tallinnas.
Airi uudiseid.
Dkri MvmaS ItMM idagaotstww Eduard
Annas nmg tmmotM Paide.

Johannes GdmdsiO aiast, Kslgiaugust, leiti

Waldade piiride muutmist.

tuleuMuridega osadesse nn. et W *««* m
ülenmärasett 25,5 m. fwkf on. , *
Vuuboonete üldine korgits on uubamm
m. mõõtes »Si«- madalamast ma»»»?? tmm''
vvüktist Ae mil e korra lae aluspinnani.
Enam kui kaks elamiseks maaratud korda
ehitada on keelatud. MefoidfeteS
raDkwee aukudest, üldse kõigist nmswK
mÜe paikadest. Lahtsse kaelvu semad pearoad
ulatama ivÄhemalt 0.60 m. üle maapinna.

skeem kahes eksemplaris.

tusel.

Muudatusi Järwa kooliwõrgus.

ületada. Sellest pikemaid

Saama ejuMaapidoKd L. DrubvÄi taMoerv ?w>

WS. NN taMbet torn f urama saannd ning Gl«u°
venist aeda fahfiaiiSu fa#u»mri> on Kölgu-mata.

WeasbrSte PawÄ AnÄpowj ia Jhj-a Melni-

Sowj <P«Äe fotötott prowtrallih pik«nda,malta Äa»
mtÄocvMr Äaamise Kärast.

PaböriwaHriÄts sai «minavormist raÄesdi
sa am#suba hooaMMme Andraes Nurk
V 6 a. mema. Ka muradus MS Mjelau. Snnechud

tutt Kellest. et Ruvk s&t nxwtuni «daistMkamM

tvOMni Ka paHeviplmde wÄma waheile. Arsti a-r,
wiÄse MMÄtnS mÄe, kuigi .mitte eluikardetaw.
ÄSidmd aoSda tõpnl laenas TSmS Roos Ja-

Teisipäewa! peeti Paides maawolikogu
koosolekut. Koos olid kõik maawolinikud,
peale A. Tobro ja A. Suurkiwi.
Maatvalitsust wolitati riigikassast tulu
ja kinniswaramaksu avwel awansina wastu
wõtma 20.(XX) krooni.
Turu pidamiseks anti luba Esna walla
ipalitsusele Esna raudteejaama juures igal
neljapäewal.

WÄhmuta wallawalitfusele anti luba
Järwa-Jaani turu ülowiimiseks seniselt asu
kohalt kirikuplatsilt raudteejaama juu
re wMawalitsuse kasutuses olewale ehitus
krundile. Turgu peetakse Järwa-Jaanis
teatalvasti igal kesknädalal.
Wäätsa wallawalitsusele anti luba ära
müüa Piiometfa end. koolimaja, Liigwalla
Wallawalitsusele Selli sepikoja hooneid.
Nõmküla wallawalitsusele anti luba üteanda
Tamsalu tuletõrje ühingule Tamsalu end.
mõisa härrastemaja, ühes endise koolikrun
di ja wiljapuuaia kasutamise õigusega. Nal
jale jääb end. kooli krundist 3 ha kasutami
seks laadaplatsina.
Loomakavbfe sundmääcuse wastuwõtmine
lükati edasi. Tahetakse maha mõningaid pa
randust ja täiendusi.
Löbustusmaksust wabastati mitmed peod.
Wäinjärwe wallawalitsusÄe anti põhi
mSttelik nõusolek kooli awamiscks Ramnia
külasse. Kool saaks töötama 6 klassi ja 3

klassi-konHlektiga. Nõusolekut tvajab wal
lawalibsus koolile maa muretsemiseks.
Peale koosolekut sõideti ühiselt omnibi»
sel ringsõidule maawalitsuse majapidamise
tesje ja asutustesse Mäo lastekodusse
Wodja põllutöökooli, Aawere wanadekoduSse
ja Järwa-Jaani täienduskooli.
Loodetaw ilm neljap., 29. juunil.
Keskmise kiirusega, muutliku sihiga tulllt,
rünkpiltvitus. Põhja- ja Loode-EeStiS wähe ja

hedam, sisemaal temperawur endine, nimetamrs
wäärt sademeid pole oodata.

G«m-Brita«nia peab uiu*
Inglise peaminister h»«i«ioO»§»
be sekretär ThamaS ja LSuna-Uafrila »aha»b
mster Ravenga ««ijaadaSkaaiaeieatstl 6a»
donis.

Soh Mawtjqchmtte umdSeevoapa, mtlie wäävbuse hin

dab Kt. õ kr. Peate. Mavtimjson sSMs aga Kelle

pWOlmdmatU otug kolis wachepeal kogumi TiidriA

ära. Mttid ptMstah Roos MartirffM voopa

Järva maavalitsuse teedeosakond ostab

MnmdamüeS.

Mtä HäwtejM man

gbs MmipSewvr WlKamdiS jf«>Ge Mtzpalli klubi

raudkioe.

sogsmoeÄmmagv nt«g SovAS S:l. Pootavg ott
Bürt odaS, Itfk
1) Paide - Anna teele Mäo koolimaja ja Parbja teeristi ladudesse.
2) Paide - Koigi teele Anikäla veski juurde, Valgma teeristile ja
Mäeküla Oja lattu.
3) Paide-Tfiri teele Reõpaiu mäele.
4) Paide-Väätsa teele Reopalu metsavahele.
Oles anda Järva maavalitsuse teedeosakonnale.

ta suur. Kui lühematel päewadel ei tule
wihma, on ka suiwili määratud kindlale
hääbumisele. ' Põllumees waatab mureli
kult tulewikku ja ei julge arwata, millega
Lee kõik lõpeb. Mi wiletsat aastat ei tea
mäketawat siinsed maapidajad kauemaid
aastaid.
Koeras, V. Tuisk'i
Varastati katuselaaste. Kolu riigimet
kaupluses
sa, 8. jsk. metSnik leidis, et teadmata kelle
Paide nööritehas
poolt on ärawarastatud VM ruumimeetrit
katuselaaste. Kahju ligi 2 kr.
Surnuaialt wiibt lilli. Käru surnuaia
vahetub ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
miia
le, omaste hauale, wiis lilli Juuli Luisk.
ja linade vastu Ostab kõva kiuga
Reed olid aga sealt peagi ärawarastatud.
Süüdistus kirja omandamises. Käru w.
vfthetarvitatud rakaalll|a
Pedapea talus elaw teenija Helmi Gold
Jwitf
schmidt tõstis politseis kaebuse perenaise
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
Anette Neidlüht wastu, et see omandanud
tud masinarütmil. Perenaistele pesu- ja põranda
ia viljalöikaja.
tema kirja, mille saatnud Goldschmidti ema.
riide nööre. Saadaval jalg-, käsipalli atag
Ulakus Pabulas. Et maal rgalpool lau
tennlsplatsft nftõrvõrke.
lupeo tõttu ÜSna waikne oli, siis otsustas
IM
salkkond Palu küla suuremaid topsiwendi
Tarvis
korralikku
Värsket
külastada naaberküla Pabulat.
Pabula küla S. tallu jõudes oli pere
fttto-aMee
rahwas kodust ära ning siis otsustasid sõb
lupja
MM
rad kiirelt isekeskis wõõra waraga lõbusa
Koeras V. ToiskH ma
jaanipäewa korraldada.
on saadaval Kuusna asun
jas
Selleks Põletati 11 a. laps toast wälja, duses H-Herde lubjaahjust.
Laske endid kord
kodusolew naiSteenija hoiti kinni ning „re Sama lupja mttügil ka Küsida Päinurme p-ag.
wideeriti" walmisolew toit kerisel ja Pliidil, Päinurme majandusühi „Pi'U!" talu, Ä. Raudsik.
pildistada ja Teie jää
kapis olewad wiinapudelid ja aidas olew suses.
te alaliseks ftrisõb
õlleankur põhjalikult järele.
Müüakse
Asi oleks wõinud ju wäga hästi lõppe
Vajan
raks
vabatahtlikul
da, kuid, et siin ilmus pole head ilma hal
wata ja nii jõudis ka peremees sel momen
enampakkumisel
laislcijil
dil koju, kui puhas töö oli tehtud.
2 grammofoni,' klaver, detai
Muidugi ei jäänud peremehel muud üle
maal kaal, kalapüügi riista,
3fuufu4a£e
kui laskis külaliste „«sinemise" üle kons talusse kuude peale.
2 jahipüssi ja kõiksugu maja*
kraami. Müük Paides. Tallin
„Jarva Teatajas**
taablil protokolli koostada ja asjaosalisi Pakkumised teatada: Päi na
t. S 6 laadapäeval. S. juulil.
ootab wastww karistus.
nurme p.-ag. pk. nr. 4V.
„Tean".
te#», Tallwnat.

